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ABSTRAK

Penelitianinimenggunakanmetodekualitatifdengandesaindeskriptif.Penelitianini
bertujuan untuk memperoleh gambaran apa adanya tentang bagaimana keterampilan
mahasiswaPGSD yangsedangmelaksanakanProgram PengalamanLapangandi5(lima)
sekolah dasardiBogor.Data yang diperoleh daripenelitian inimerupakan hasilanalisis
dokumen,observasi,danwawancaradenganguru,siswa,danmahasiswaPGSD.Penelitianini
dilaksanakandiSDNSemeruI,SDNPolisi4,SDNSemplakI,SDNLawanggintungI,danSDN
LawanggintungIIBogor.Jenisdatayangdigunakandalam penelitianiniberbentuknarasi,
uraian,penjelasan,danpenilaiandariinformanbaiklisanmaupuntulisanyangdideskripsikan
dalam bentukcatatanlapangan,angket,dandokumentasi.Sumberdatapenelitianiniadalah
mahasiswaPGSDyangsedangmelaksanakanPPLdiSDNSemeruI,SDNPolisi4,SDNSemplak
I,SDNLawanggintungI,danSDNLawanggintungIIBogor.Informandalam penelitianiniadalah
dosenpembimbingPPLdangurupamongdiSDNSemeruI,SDNPolisi4,SDNSemplakI,SDN
LawanggintungI,danSDN LawanggintungIIBogor.Hasilpenelitianinimenunjukkanbahwa
keterampilan menjelaskan sudah dikuasaidengan sangatbaik.Sedangkan keterampilan
bertanya,keterampilanmembukadanmenutuppelajaran,keterampilanmembimbingdiskusi
kelompok kecil,keterampilan mengajarkelompok kecildan perseorangan,keterampilan
mengelolakelas,danketerampilanmemberikanpenguatansudahmemperolehhasilyangbaik.
Keterampilanmengadakanvariasimemperolehhasilyangcukupbaik.

KataKunci:keterampilandasarmengajar,mahasiswaPGSD.
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ABSTRACT

Thisstudyusesqualitativedescriptivedesign.Thisstudyaimedtoobtainwhatitisabouthow
theskillsPGSDstudentswhoareconductingFieldExperienceProgram atfive(5)primaryschoolinBogor.
Dataobtainedfrom thisstudyistheresultofdocumentanalysis,observation,andinterviewswith
teachers,students,andstudentsPGSD.ThisresearchwasconductedinSDNSemeruI,SDNPolisi4,SDN
SemplakI,SDN LawanggintungI,andSDN LawanggintungIIBogor.Datausedinthisstudynarrative,
description,explanation,andassessmentofbothoralandwritteninformantdescribedintheform offield
notes,questionnaires,anddocumentation.ThedatasourceisthestudentswhoareconductingPPL
PGSDinSDNSemeruI,SDNPolisi4,SDNSemplakI,SDNLawanggintungI,andSDNLawanggintungII
Bogor.InformantsinthisstudyarelecturersandteachersPPLofficialsinSDNSemeruI,SDNPolisi4,
SDNSemplakI,SDNLawanggintungI,andSDNLawanggintungIIBogor.Theresultsofthisstudyindicate
thatexplainstheskillshavebeenmasteredverywell.Whilequestioningskills,openingandclosingskills
lessons,skillsguidedsmallgroupdiscussions,smallgroupteachingskillsandindividual,classroom
managementskills,andprovidereinforcementofskillsalreadygainedgoodresults.Skillsheldavariety
obtaininggoodresults.

Keywords:teachingbasicskills,PGSDstudents.



Pendahuluan
Keterampilan dasar mengajar

merupakan keterampilan yang harus
dikuasaioleh setiap guru,terlepas dari
tingkat kelas dan bidang studi yang
diajarkannya.Untukmencapaihaltersebut
maka dibutuhkan keterampilan-
keterampilan dasarseorang guru dalam
mengajar.

Keterampilan dasar mengajar
merupakan keterampilan umum mengajar
sebagaibekalutama dalam pelaksanan
tugas profesional yang mengacu atau
merujuk kepada konsep pendekatan
kompetensidariLPTK(Lembagapendidikan
dan Tenaga Kependidikan) (Alma,dkk.,
2009:22).Keterampilan-keterampilan ini
mutlak perlu dikuasaioleh setiap guru,
terlepas daribidang studiapapun yang
diajarkan sebagai modal dasar dalam
mengajar.Turneydalam Alma,dkk.(2009:
12)menyatakanbahwaketerampilandasar
mengajar ada delapan. Kedelapan
keterampilan dasar mengajar menurut
Anitah(2008:7.2),Darmadi(2012:1-10),
danAqib(2001:42)terdiridariketerampilan
bertanya,keterampilanmemberipenguatan,
keterampilan mengadakan variasi,
keterampilan menjelaskan, keterampilan
membuka dan menutup pelajaran,
keterampilan membimbing diskusi
kelompok kecil,keterampilan mengelola
kelas, dan keterampilan menjelaskan
kelompokkecildanperseorangan.

Keterampilan bertanya merupakan
keterampilanyangpalingsederhanadimana
keterampilan inimenjadipondasidalam
kemampuanmengembangkanketerampilan
berikutnya. Pada dasarnya keterampilan
bertanyadapatdikelompokkanmenjadidua
bagian besaryaitu keterampilan bertanya
dasar dan keterampilan bertanya lanjut
(Anitah,2008:7.7).Keterampilanbertanya
dasarterdiridaribeberapakomponenyaitu
pengungkapan pertanyaan secara jelas,
pemberianacuan,pemusatan,pemindahan
giliran, penyebaran, pemberian waktu
berfikir,pemberiantuntunan.Keterampilan
bertanyalanjutterdiridari4komponenyaitu
pengubahan tuntutan kognitif dalam

menjawab pertanyaan,pengaturan urutan
pertanyaan, penggunaan pertanyaan
pelacak, dan peningkatan terjadinya
interaksi.

Soemantridan Permana (1999:272)
menyatakan bahwa memberipenguatan
ataureinforcementadalahsuatutindakan
atau respons terhadap suatu bentuk
perilakuyangdapatmendorongmunculnya
peningkatankualitastingkahlakutersebut
disaatyanglain.Pendapatinididukungoleh
Marno dan Idris (2010:132) yang
mendefinisikan bahwa penguatan sebagai
responpositifyangdiberikangurukepada
siswa atas perilaku positifyang dicapai
dalam proses belajarnya,dengan tujuan
untukmempertahankandanmeningkatkan
perilaku tersebut. Penguatan adalah
responsterhadapsuatutingkahlakuyang
dapat memberikan kemungkinan
berulangnyakembalitingkahlakutersebut.
Penguatan merupakan penghargaan yang
dapatmenimbulkandorongandanmotivasi
siswadalam belajar.Pujianataurespons
positifguru terhadap perilaku perbuatan
siswa yang positifakan membuatsiswa
merasa senang karena dianggap
mempunyaikemampuan.

Tujuan penguatan adalah untuk
meningkatkan perhatian siswa dan
membangkitkan motivasi siswa,
memudahkansiswabelajar,mengontroldan
memodifikasi tingkah laku siswa serta
mendorongmunculnyaperilakuyangpositif,
menumbuhkanrasapercayadiripadadiri
siswa, memelihara iklim kelas yang
kondusif(Winataputra,2004:7.30)

Jenis penguatan dalam proses
pembelajaranterdiridaripenguatanverbal
dan penguatan non verbal(Winataputra,
(2004:7.30-7.33)

Udin dan Winataputra (2000:745)
mengatakan bahwa variasi adalah
keanekaan yang membuatsesuatu tidak
monoton. Variasi dapat berwujud
perubahan-perubahan atau perbedaan-
perbedaan yang sengaja dibuat untuk
memberikan kesan unik. Terdapat tiga
komponenvariasimengajaryaknia)variasi



gayamengajarsepertivariasisuara,kontak
pandang,pemusatanperhatian,kesenyapan,
mimik dan gerak,dan pergatian posisi
dalam kelas,b)variasipenggunaanmedia
danbahanajar,danc)variasipolainteraksi.

Saud(2009:59)mengatakanbahwa
keterampilan menjelaskan pembelajaran
ialah keterampilan menyajikan informasi
secara lisan yang diorganisasi secara
sistematis untuk menunjukkan adanya
hubungan antara satu bagian dengan
bagianyanglainnya.

Tujuan keterampilan menjelaskan
adalah untuk membimbing siswa
memahami materi yang dipelajari,
melibatkan siswa untuk berpikirdengan
memecahkan masalah-masalah,memberi
balikan kepada siswa mengenaitingkat
pemahamannya, dan untuk mengatasi
kesalahpahaman mereka, membimbing
siswa untuk menghayatidan mendapat
prosespenalaran,sertamenggunakanbukti
-bukti dalam pemecahan masalah,dan
menolong siswa untuk mendapatkan dan
memahamihukum,dalil,danprinsip-prinsip
umum secaraobjektifdanbernalar.

Komponen keterampilan
menjelaskan terdiridariperencanaan dan
penyajian

Prinsip keterampilan dasar
menjelaskan yaitu penjelasan dapat
diberikandiawal,ditengah,ataupundiakhir
jam pertemuan tergantung ada
keperluannya. Penjelasan dapat juga
diselingi dengan tujuan pembelajaran;
penjelasan harus relevan dengan tujuan
pembelajaran;gurumemberikanpenjelasan
apabilaadapertanyaandarisiswaataupun
yang telah guru rencanakan sebelumnya;
materipenjelasan harus bermakna bagi
siswa;danpenjelasanharussesuaidengan
kemampuandankarakteristikguru

Keterampilan membuka dan
menutup pelajaran adalah keterampilan
yangberkaitandengankegiatanatauusaha
yang dilakukan oleh seorang guru dalam
memulaidanmengakhirisuatupelajaran.

Membuka pelajaran adalah
kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk
menciptakan suasana siap mental dan
menimbulkanperhatiansiswaagarterpusat

padahal-halyangakandipelajari(Abimanyu,
2008).WardanidanJulaeha(2007)bahwa
kegiatan membuka pelajaran merupakan
kegiatan menyiapkan siswa untuk
memasuki inti kegiatan (kegiatan inti)
sedangkan menutup pelajaran adalah
kegiatan untuk memantapkan atau
menindaklanjutitopikyangakandibahas.

Komponen keterampilan
membuka pelajaran terdiridarimenarik
perhatian siswa,menimbulkan motivasi,
memberiacuanmelaluiberbagaiusaha,dan
membuatkaitanatauhubungandiantara
materi-materiyangakandipelajari.

Tujuankhususmembukapelajaran
adalah timbulnya perhatian dan motivasi
siswa untuk menghadapi tugas-tugas
pembelajaranyangakandikerjakan;siswa
mengetahuibatas-batas tugas yang akan
dikerjakan;siswa mempunyaigambaran
yangjelastentangpendekatan-pendekatan
yangmungkindiambildalam mempelajari
bagian-bagian darimata pelajaran;siswa
mengetahuihubunganantarapengalaman
yang telah dikuasaidengan hal-halbaru
yang akan dipelajari atau yang belum
dikenalnya;siswa dapatmenghubungkan
fakta-fakta,keterampilan-keterampilanatau
konsep-konsepyangtrcantum dalam suatu
peristiwa;dan siswa dapat mengetahui
tingkatkeberhasilannyadalam mempelajari
pelajaran itu, sedangkan guru dapat
mengetahui tingkat keberhasilan dalam
mengajar.(Hasibuan,dkk.,1991:120)

Menutuppelajaranadalahkegiatan
yang dilakukan guru untuk mengakhiri
kegiatan intipelajaran (Abimanyu,2008).
Kegiatan menutup pelajaran adalah
kegiatan yang dilakukan guru untuk
mengakhirikegiatan intipelajaran.Usaha
menutup pelajaran tersebutdimaksudkan
untuk memberikan gambaran menyeluruh
tentang apa yang telah dipelajarisiswa,
mengetahuitingkatpencapaiansiswadan
tingkat keberhasilan guru dalam proses
belajarmengajar.Komponenketerampilan
menutup pelajaran meliputi meninjau
kembalipenguasaanintipelajarandengan
merangkum intipelajaran dan membuat
ringkasan,sertamelakukanevaluasi.



Diskusikelompokadalahsuatuproses
yangteraturyangmelibatkansekelompok
orang dalam interaksitatap muka yang
informaldenganberbagaipengalamanatau
informasi,pengambilan kesimpulan,atau
pemecahan masalah. Diskusi kelompok
merupakan strategiyang memungkinkan
siswa menguasai suatu konsep atau
memecahkansuatumasalahmelaluisatu
proses yang memberikesempatan untuk
berpikir,berinteraksisosial,serta berlatih
bersikap positif.Dengandemikiandiskusi
kelompok dapatmeningkatkan kreativitas
siswa, serta membina kemampuan
berkomunikasi termasuk di dalamnya
keterampilanberbahasa.

Pengelolaankelasadalahketerampilan
guru untuk menciptakan dan memelihara
kondisi belajar yang optimal dan
mengembalikannya bila terjadigangguan
dalam prosesbelajarmengajar. Kegiatan-
kegiatanyangtermasukkedalam bagian
pengelolaankelasantaralainpenghentian
tingkahlakusiswayangmenyelewengkan
perhatian kelas,pemberian ganjaran bagi
ketepatanwaktupenyelesaiantugassiswa,
dan penetapan norma kelompok yang
produktif.Prinsippengelolaankelasterdiri
dari kehangatan dan keantusiasan,
tantangan, bervariasi, keluwesan,
penekanan pada hal-halyang positif,dan
penanamandisiplindiri

Prinsip-prinsip pengelolaan kelas
terdiridarikehangatan dan keantusiasan,
tantangan, bervariasi, keluwesan,
penekanan pada hal-hal yang positif,
penanamandisiplindiri(Usman,2005:97-
99).

Pengajaran kelompok kecil dan
perseorangan memungkinkan guru
memberikan perhatian terhadap setiap
siswasertaterjadinyahubunganyanglebih
akrabantaragurudengansiswadanantar
siswa. Komponen keterampilan yang
digunakan adalah keterampilan
mengadakan pendekatan secara pribadi,
keterampilanmengorganisasi,keterampilan
membimbing dan memudahkan belajar,
keterampilan merencanakan dan
melaksanakankegiatanbelajarmengajar.

MetodologiPenelitian
Penelitian inimenggunakan metode

kualitatif dengan desain deskriptif.
Penelitianinibertujuanuntukmemperoleh
gambaranapaadanyatentangbagaimana
keterampilan mahasiswa PGSD yang
sedang melaksanakan Program
PengalamanLapangandi5(lima)sekolah
dasardiBogor.Datayangdiperolehdari
penelitianinimerupakanhasilanalisis
dokumen,observasi,dan wawancara
dengan guru,siswa,dan mahasiswa
PGSD.PenelitianinidilaksanakandiSDN
SemeruI,SDNPolisi4,SDNSemplakI,SDN
LawanggintungI,danSDNLawanggintungII
Bogor.Jenisdatayangdigunakandalam
penelitian iniberbentuknarasi,uraian,
penjelasan,danpenilaiandariinforman
baik lisan maupun tulisan yang
dideskripsikan dalam bentuk catatan
lapangan, angket, dan dokumentasi.
Sumber data penelitian ini adalah
mahasiswa PGSD yang sedang
melaksanakanPPLdiSDNSemeruI,SDN
Polisi 4, SDN Semplak I, SDN
LawanggintungI,danSDNLawanggintungII
Bogor.Informan dalam penelitian ini
adalahdosenpembimbingPPLdanguru
pamongdiSDN SemeruI,SDN Polisi4,
SDN SemplakI,SDN LawanggintungI,dan
SDNLawanggintungIIBogor.

HasilPenelitian
1.KeterampilanBertanya

Gambar1.KeterampilanBertanya



2.Keterampilanmemberikanpenguatan

Gambar2.KeterampilanMemberikan
Penguatan

3.KeterampilanMenjelaskan

Gambar3.KeterampilanMenjelaskan

4.Keterampilan Membuka dan Menutup
Pelajaran

Gambar4.MembukadanMenutup
Pelajaran

5. Keterampilan Membimbing Diskusi
KelompokKecil

Gambar5.KeterampilanMembimbing
DiskusiKelompokKecil



6.KeterampilanMengajarKelompokKecil
danPerseorangan

Gambar6.KeterampilanMengajar
KelompokKecildanPerorangan

7. Keterampilanmengelolakelas

Gambar7.KeterampilanMengelolaKelas

8. KeterampilanmelakukanVariasi

Gambar8.KeterampilanMengadakan
Variasi

9.KeterampilanDasarMengajar

Gambar9KeterampilanDasarMengajar

Pembahasan
Keterampilan dasar mengajar

merupakan keterampilan yang bersifat
khususyangharusdimilikiolehguru,dosen,
instrukturataupengajarlainnyaagardapat
melaksanakan tugas mengajar secara



efektif,efesiendanprofessional.Terdapat8
(delapan)jenis keterampilan yang harus
dikuasai oleh seorang pengajar, yaitu
keterampilan menjelaskan, keterampilan
membimbing diskusi kelompok kecil,
keterampilan mengajar kelas kecil dan
perseorangan, keterampilan bertanya,
keterampilan penguatan, keterampilan
mengelola kelas,keterampilan membuka
dan menutup pelajaran dan keterampilan
mengadakanvariasi.

Berdasarkan data penelitian diatas
terlihat bahwa secara keseluruhan
mahasiswaPGSD yangmelakukanPPLdi
SDNSemeruI,SDNPolisi4,SDNSemplakI,
SDN Lawanggintung I, dan SDN
Lawanggintung II sudah memiliki
keterampilan dasarmengajaryang baik.
Memang ada beberapa indikator yang
masihharusdilakukanperbaikan.Diantara
kedelapan keterampilan tersebut terlihat
bahwa keterampilan mengadakan variasi
masihcukupbanyakyangharusdiperbaiki
terutama dalam hal kesenyapan atau
kebisuanguru,variasialatataubahanyang
dapatdilihat,variasialatataubahanyang
dapat didengar, mampu mengatasi
kemacetandalam belajar,danvariasialat
ataubahanyangdapatdiraba(motorik),dan
variasialatataubahanyangdapatdidengar,
dilihatdandiraba.

TerlihatbahwamahasiswaPGSDyang
melakukan PPL ini masih belum bisa
mengadakan variasi dalam hal
penggunaaandanpenyediaanmedia,alat,
dan bahan belajaryang kreatifsehingga
dapatlebihmemotivasisiswadalam belajar.
Sedangkanuntukketerampilanmenjelaskan
mahasiswa PGSD sudah memiliki
keterampilan yang sangatbaik terutama
dalam halgurumemberikancontohyang
cukup untuk menanamkan pengertian
dalam penjelasannya, guru memberikan
contoh yang relevan dengan sifat dari
penjelasanitu,pemberiantekanandiberikan
dengan menggunakan gambar-gambar,
demonstrasi, atau benda sebenarnya,
membimbing siswa untuk memahami
materiyangdipelajari,membimbingsiswa
untuk menguasai materi pelajaran,
memberikan penekanan yang berbeda

dengan mimik,isyarat,ataupun dengan
gerakanselamapelajaranberlangsung,guru
menyadari adanya keterbatasan
perbendaharaan kata-kata dan ungkapan
yang dimiliki siswa, maka guru tidak
menggunakan kalimatyang berbelit-belit,
contohyangdigunakangurusesuaidengan
usia,pengetahuandanlatarbelakangsiswa,
butir-butirpentingdalam penjelasandiberi
tekanan dengan cara mengulanginya,
mengatakan dalam kalimatlain,ataupun
dengan gerakan selama pelajaran
berlangsung, dan membimbing peserta
didik siswa untuk menghayati dan
mendapat proses penalaran, serta
menggunakanbukti-buktidalam pmecahan
masalah.

Keterampilanyangsudahdimilikioleh
mahasiswaPGSDdengansangatbaikyaitu
keterampilan bertanya berupa mahasiswa
sudah melakukan penyebaran dan
mengurutkan pertanyaan. Keterampilan
mahasiswa dalam melakukan penyebaran
terdiridarimenyebarkanpertanyaankepada
seluruh siswa, perseorangan, dan
pemberian respon kepada siswa.
Mahasiswa sudah dapat bersikap adil
dalam melemparkan pertanyaan kepada
siswasehinggasemuasiswadalam kelas
memilikikesempatan yang sama dalam
menggali pengetahuannya untuk
memecahkanmasalahyangdiberikanoleh
guru di kelas. Mahasiswa juga sudah
memilikiketerampilan yang sangatbaik
dalam mengurutkan pertanyaan
berdasarkankebutuhansiswadikelas,baik
dariumum kekhususmaupundarikhusus
keumum.

Pada keterampilan membimbing
diskusi kecil, mahasiswa PGSD sudah
memilikiketerampilan yang sangatbaik
dalam halmenganalisispandangansiswa
dan menyebarkan kesempatan
berpartisipasi. Mahasiswa PGSD yang
mengajar disekolah dasar sudah bisa
menangkap maksud siswa dalam sebuah
diskusi dan menterjemahkannya dalam
memecahkan masalah dengan benardan
tepat.Selain itu juga mahasiswa sudah
memiliki keterampilan memberikan
motivasi kepada siswa untuk ikut



berpartisipasidalam suatukelompokyang
sedangmelakukandiskusisehinggasemua
anggotadalam setiapkelompokikutterlibat
danaktifdalam prosespembelajaran.

Untuk keterampilan yang lainnya
mahasiswa PGSD memilikiketerampilan
yang sudah baik. Tetapi masih ada
beberapa keterampilan yang masih harus
diperbaikidalam proses pembelajaran di
dalam kelas yaitu pada keterampilan
bertanya berupa indikator memberikan
pertanyaan pelacak,mengarahkan siswa
pada pemecahan masalah, dan
menumbuhkan komunikasisecara verbal
dan simbolik.Pertanyaan pelacak terdiri
dari klarifikasi, pemberian alasan,
kesepakatanpandangan,ketepatan,contoh,
jawaban komplek.Disiniterlihatbahwa
mahasiswaharusmemilikikepekaandalam
melakukan atau membuat pertanyaan
kepada siswa dan menganalisisnya
sehingga terjadi ketepatan pada jenis
pertanyaanyangdiberikankepadasiswa.

Pada keterampilan memberikan
penguatan, mahasiswa masih harus
dibimbing dalam melakukan penguatan
menggunakan kalimat.Ketika mahasiswa
melakukan penguatan dengan
menggunakan kata-kata sudah baik
hasilnya tapi ketika menggunakan
penguatan dengan menggunakan kalimat
maka hasilnya belum baik. Hal ini
menyebabkan siswa agak kebingungan
dalam menterjemahkan konsep yang
diberikanolehguru.

Keterampilan membuka dan menutup
pelajaransudahdilakukandenganbaik,tapi
masihadabeberapahalyangmasihperlu
pembinaanyaitumengenaimembuatkaitan
(antaraspekyangrelevan,membandingkan
pengetahuan baru dengan lama,
menjelaskan konsep sebelum diperinci),
memberikanpenguatan,,melakukanrefleksi
pada akhir pelajaran, dan memberikan
tindak lanjut. Di sini terlihat bahwa
mahasiswa belum terbiasa melakukan
penguatan pada setiap
pembelajaran.mahasiswajugamasihharus
belajarlagidalam membimbingsiswauntuk
menghubungkanantarapengetahuanawal
denganpengetauanbaruyangsiswaterima

sehinggamenjadipaham bahwatidakada
pertentangan antara pengetahuan baru
dengan pengetahuan yang sudah mereka
miliki.Halinisesuaidengan teoriPiaget
tentang asimilasi, akomodasi dan
equilibrium.Mahasiswajugaharusterbiasa
melakukan refleksi dalam setiap
pembelajarandanmemberikantindaklanjut
padasiswapadaakhirpembelajaran.

Pada keterampilan mengelola kelas
terlihat bahwa mahasiswa PGSD masih
harus dibenahi dalam hal memberikan
petunjuk-petunjuk yang jelas, membagi
pengalaman,gagasan,dan sikap pribadi,
danpenghentiantingkahlakusiswayang
menyelewengkan perhatian kelas.Terlihat
bahwamahasiswaharuslebihseringbelajar
mengajar di kelas yang sesungguhnya
karenadengan carainimakamahasiswa
akanbelajarterusuntukmembiasakandiri
dalam mengelola kelas dengan baik dari
waktu ke waktu.Keterampilan mengelola
kelas akan diperoleh seiring dengan
bertambahnya pengalaman seorang guru
dariwaktukewaktu.Guruakanmemiliki
kepekaanyangsemakinterasahdariwaktu
ke waktu terhadap setiap kondisisiswa
yangmemilikikebiasaantertentuyangtidak
biasa.

Simpulan
Keterampilan dasar mengajar

terdiri dari 8 (delapan) jenis
keterampilan yatiu keterampilan
bertanya, keterampilan menjelaskan,
keterampilan membuka dan menutup
pelajaran, keterampilan mengadakan
variasi, keterampilan membimbing
diskusikelompok kecil,keterampilan
mengajar kelompok kecil dan
perseorangan,keterampilan mengelola
kelas,dan keterampilan memberikan
penguatan.

Berdasarkanhasilpenelitianpada
mahasiswa PGSD yang sedang
melakukan Program Pengalaman
Lapangan(PPL)dilimaSD yaituSDN
SemeruI,SDNPolisi4,SDNSemplakI,
SDN Lawanggintung I, dan SDN



LawanggintungIIdiperolehhasilbahwa
keterampilan menjelaskan sudah
dikuasai dengan sangat baik.
Sedangkan keterampilan bertanya,
keterampilan membuka dan menutup
pelajaran, keterampilan membimbing
diskusikelompok kecil,keterampilan
mengajar kelompok kecil dan
perseorangan,keterampilan mengelola
kelas,dan keterampilan memberikan
penguatanmemperolehhasilyangbaik.
Keterampilan mengadakan variasi
memperoleh hasilyang cukup baik.
MahasiswaPGSD masihharusbanyak
belajar keterampilan mengadakan
variasidengancaralebihbanyakbelajar
mengajarsecara langsung disekolah
dasar untuk membiasakan diri
menghadapisiswasekolahdasar.
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